Uue ENHET vannitoa
paigaldamise juhend

ENHET vannitoa
paigaldusjuhend

Vannitoa paigaldamise juhend, mis
aitab sind igal sammul
See juhend aitab sul teha ettevalmistusi sinu uue
vannitoasisustuse paigaldamiseks ja uut vannituba
paigaldada. Siit leiad nõuandeid, ideid, samm-sammult
järgitavaid juhiseid ning tööks vajalike tööriistade
nimekirja. Kasuta juhendit koos toodete paigaldus
juhistega, et olla kindel, et sa oma uue ENHET vannitoa
õigesti paigaldad.
Oleme sinu jaoks olemas
Meie vannitoad on loodud nii, et neid oleks v
 õimalikult
lihtne ise kokku panna ja paigaldada, kuid mõned sammud võivad olla pisut keerulisemad ja nõuda erioskusi.
Sellepärast pakume sulle erinevaid teenuseid. Võibolla vajad sa ainult natuke abi – või siis soovid, et keegi
teeks sinu eest kogu töö ära. Me paneme meelsasti
kokku just sulle sobiva teenustepaketi. Teenuste kohta
lisainfo saamiseks külasta meie veebilehte IKEA.ee või
võta ühendust IKEA tellimis- ja väljastuspunktiga.

2

Enne töö alustamist
Tutvu selle juhendiga enne töö alustamist, et saada
ülevaade vannitoa kokkupanemise erinevatest
etappidest ja panna valmis kõik vajaminevad
tööriistad.
Kui oled uue vannitoamööbli kätte saanud, veendu,
et kõik osad on olemas. Selleks on hea kontrollida,
kas leiad kättesaadud toodete hulgast kõik ostu
nimekirjas olnud tooted. Vana vannituba demonteeri
alles siis, kui oled veendunud, et sul on olemas kõik
uue mööbli osad. Eemalda vana vannitoamööbel ja
veendu, et sulged enne töödega alustamist elektri- ja
veeühenduse.
Palka asjatundjad
Võta varakult ühendust ka kvalifitseeritud oskus
töölistega, et arutada läbi, millist abi vajad torutööde,
plaatimise ja elektritöödega. Kui uue vannitoa jaoks on
vaja muuta vee- või elektrivarustuse asukohta, palka
selleks kvalifitseeritud spetsialistid, kes teostavad töö
ohutult ja asjatundlikult. See tagab kodukindlustuse
kehtimise juhul, kui midagi nüüd või tulevikus valesti
läheb.

Tööriistad ja muud vahendid

Sul läheb vaja neid tööriistu ja vahendeid:

Tööriistad

Mõõdulint

Reguleeritav
mutrivõti

Vuugitäitepüstol

Lamepeakruvikeeraja

Elektriline kruvikeeraja/puur

Ristpeakruvikeeraja

Nurgik

Lood

Naaskel

Pliiats

Teemantpuur

Kaitseprillid

Silikoon

Maskeerimisteip,
koos silikooniga kasutamiseks

Muud vahendid

Seinatüübiga sobivad tüüblid ja kruvid
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Ettevalmistus on edu aluseks
Vana vannitoa eemaldamine
Enne töödega alustamist sulge elektri- ja veeühendus.
Seejärel ühenda lahti kõik valamuga ühendatud torud
ja ühenda lahti ka kodumasinad. Ole elektritöid tehes
ettevaatlik. Kui sa kahtled oma oskustes, kutsu töid
tegema k valifitseeritud elektrik.
Vana mööbli eemaldamine
Vana vannitoamööbli eemaldamisel kanna turvakindaid ja kaitseprille. Alusta põrandakappidest ja
liigu edasi seinakappide juurde. Kui valamu toetub
põrandakapile, tuleb alustada sellest. Kui valamu on
paika liimitud, võib sul selle eemaldamiseks vaja minna
sõrgkangi. Seejärel saad eemaldada sahtlid ja uksed
ning viimaks kapi enda. Kui see on tehtud, siis on
seinakappe juba lihtsam eemaldada.
Vabane jäätmetest vastutustundlikult
Võta ühendust kohaliku omavalitsusega ja uuri,
kuidas vannitoa lammutamisel tekkinud jäätmed
keskkonnasõbralikult jäätmekäitlusesse suunata.

Kontrolli, kas torude asukoht
on õige ja sobib ruumi plaaniga.
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Valmista ruum ette
Nüüd, kui ruum on tühjaks tehtud, on aeg kruntida
ja värvida seinad, vahetada plaadid ja/või paigaldada
uus põrandakate. Uut põrandakatet on selles etapis
lihtsam paigaldada, kuid ära unusta, et pärast tuleb
uut põrandat vannitoa valmimiseni ka võimalike
kahjustuste eest kaitsta.
Enne uue vannitoa paigaldamist veendu, et ruum on
paigaldustöödeks täielikult valmis – et plaadid, torud
ja pistikupesad on kõik plaani järgi omal kohal. Sul
võib vaja minna erialaasjatundjate abi, et töö oleks
ohutu ja turvaline ning vastaks toru- ja elektritöödele
kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

Kontrolli seinu. Seinad hoiavad üleval vannitoakappe
ja -riiuleid ning nende raskust, seega on äärmiselt
oluline hinnata, kas seinad peavad mööbli
raskusele vastu. Seinakinnitused ei ole toodetega
kaasas, sest eri tüüpi seinamaterjalid nõuavad
erinevaid kinnitusvahendeid. Kasuta oma kodu
seintele sobivaid kinnitusi. Kui soovid nõu sobivate
kinnitusvahendite kohta, võta ühendust näiteks
kohaliku ehituspoega.

Tee kindlaks põranda kõige kõrgem koht ja märgi
see seinale. See on punkt, millest alates mõõta
vannitoamööbli kõrgust.
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1285 mm
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235 mm

Oluliste mõõtude seintele märkimine

Selleks et vannitoamööbel õigesti paigaldada ja joondada, tuleb silmas
pidada mõningaid olulisi mõõte. Pea meeles, et jätaksid ruumi uste ja
sahtlite avamiseks, et need ei põrkaks avamisel näiteks vastu radiaatorit või
aknalauda.
Kui kahtled, kas sein peab suurele raskusele vastu, soovitame lisada mööblile
jalad.
Tähelepanu: Need mõõtmed põhinevad ENHET süsteemi mõõtudel.
Neid võib oma isiklike eelistuste järgi muuta.

1. Valamu/jalgade alumine piir 235 mm
2. Valamukapi ülemine piir 835 mm
3. Seinakapi alumine piir 1285 mm
4. Seinakapi/kõrge kapi ülemine piir 2035
mm
5. Pea meeles, et mõõta tuleb põranda
kõige kõrgemast punktist (vt eelmist
sammu).
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Kontrolli kõik üle
ja asu mööblit kokku panema
Töökoht ja töövoog
Nüüd oled valmis kappe kokku panema. Kuid selle
asemel, et kohe pihta hakata, valmista kõigepealt ette
ala, kus kappe kokku panna ning veendu, et see on
ohutu ja piisavalt suur. Vali töötamiseks tasane pind.
Ära unusta kaitsta põrandat.
Kontrolli kõik osad üle
Kontrolli mitu korda üle, kas sul on olemas kõik
vannitoa osad. Sorteeri pakendid eraldi gruppidesse,
et mitte sattuda töö käigus segadusse, millised osad
kuuluvad kapile ja millised valamukapile. Kontrolli veel
kord üle, et sul on olemas ka kõik vajalikud tööriistad ja
silikoon.
Kasuta õigeid kinnitusvahendeid
Kips, puit või betoon? Kuna seinu on erinevad, ei ole
kinnitusvahendid mööbliga kaasas. Enamik remondivõi kodutarvete kauplusi müüb sobivaid kinnitusi ja
seal aidatakse sind just sinu vannitoa seintele sobivate
kinnituste leidmisega.
Kappide kokkupanek
Et töö ilusti sujuks, tasub kõigepealt kõik raamid üks
haaval kokku panna ja jätta need siis kõrvale paigal-
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damist ootama. Järgi iga mooduliga kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid ja pane esmalt kokku kapiraamid.
Sahtlid, riiulid ja esipaneelid jäta hilisemaks.
Oluline on kindlaks teha, kas sinu vannitoa seinad
peavad valamu ja valamukapi raskusele vastu. Kui sa
pole selles kindel, soovitame lisada mööblile ENHET
jalad.
Järgi kapi ja/või riiuli kokkupanekujuhendit veendumaks, et kasutad mööblile sobivaid jalgu.

Valamukapi paigaldamine
Ära kiirusta ja veendu, et sul on selle etapi käigus
abikäsi. Samuti tee kindlaks, et sul on käepärast kõik
vajalikud tööriistad, silikoon ja kinnitusvahendid.
Tähelepanu:
Seinte-/põrandakinnitused ei kuulu komplekti, sest
erinevate seinamaterjalidega peab kasutama erinevaid kinnitusvahendeid. Kasuta oma kodu seintele/
põrandatele sobivaid kinnitusi. Sobivate kinnituste
kohta nõu saamiseks võta ühendust kohaliku kinnitusvahendite jaemüüjaga.

Määra kindlaks puurimisaukude asukohad. Aseta
kapp/raam nii, et selle põhi oleks alumise piirjoonega
(235 cm) ühel joonel ja märgi ära aukude asukohad,
hoides samal ajal kappi/raami vastu seina. Seejärel
võta kapp/raam ära ja puuri märgitud kohtadesse
augud.

Puuri ja kasuta silikooni. Puuri augud ja paigalda
neisse tüüblid. Ära veel kruvisid väga tugevasti kinni
keera. Teemantotsaga puur aitab vältida plaatide
kahjustamist. Kui sul seda pole, võid kasutada plaadi
peal maskeerimisteipi, et puur ei libiseks.

Enne kruvide kinni keeramist täida puurimisaugud
silikooniga. Ära veel kruve liiga kõvasti kinni keera.

Veendu, et oled paigaldanud valamukapi tagaküljele
kinnitused, järgides kokkupanekujuhendit. Seejärel
tõsta kapp ettevaatlikult kruvidele.

Kasuta loodi, et veenduda, et kapp on loodis. Kui
kapp pole loodis, võimaldavad kinnitused seda pisut
kohandada. Kui kapp on loodis, kinnita kruvid.

Kui lahendus koosneb mitmest üksteise kõrval
olevast raamist, ühenda need kaasasolevate
klambrite abil üksteisega.

7

Seinakappide ja kõrgete kappide/riiulite
paigaldamine
Ära kiirusta ja veendu, et sul on selle etapi käigus
abikäsi. Samuti veendu, et sul on käepärast kõik
vajalikud tööriistad, silikoon ja kinnitusvahendid.
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Oluline on kontrollida, kas su vannitoa seinad peavad
kappide/riiulite raskusele vastu. Kui seinad ei pea
kapi/riiuli raskusele vastu, võib kasutada toeks ENHET
mööblijalgu. Järgi kapi ja/või riiuli kokkupaneku
juhendit veendumaks, et kasutad õigeid jalgu.

Kui valamukapp on paigaldatud, tõmba valamukapi
küljelt seinale vertikaalne joon.

Seejärel tõsta seinakapp seinale nii, et see
joonduks seinale märgitud alumise piirjoonega ja
äsja tõmmatud vertikaalse joonega. Kui kapp on
joondatud, märgi seinale aukude tegemise kohad.

Puuri augud, täida need silikooniga ja keera kruvid
pooleldi sisse (vt 2. samm eelmisel lehel). Kui kapp
on paigaldatud ja horisontaalse piirjoonega tasa,
kinnita kruvid.

Kui paigaldad mitu kappi, joonda teine kapp esimese
järgi. Kui teine kapp on paigaldatud, kinnita kapid
kaasasolevate pitskruvide abil ka omavahel.

Kõrge kapi paigaldamisel joonda kapp külgneva
seinakapiga või seinale märgitud piirjoonega. Kui
oled kinnituste augud seinale märkinud, siis puuri,
täida silikooniga ja paigalda kapp või riiul. Enne
kruvide kinni keeramist veendu, et kõik moodulid on
õigesti joondatud.

Kui lahendus koosneb mitmest üksteise kõrval
olevast raamist, ühenda need kaasasolevate
kinnitusklambrite abil üksteisega.

Valamu, vesiluku ja segisti paigaldamine
Enne valamu ja segisti paigaldamist veendu, et vee
ühendused sobivad üksteisega kokku (veevarustus
segistivoolikutega). Seejärel sulge peakraanist vee
ühendus.

Tähelepanu:
Kui plaanid paigaldada valamu ilma valamukapita,
vaata paigaldusjuhiseid valamu kokkupanekujuhendist.

Pea meeles, et paigaldamine tuleb teostada kooskõlas
kohalike ehitus- ja torutööde eeskirjadega. Kui kahtled,
võta ühendust asjatundjaga.

Pööra valamu tagurpidi ja kinnita paigaldusjuhiste
järgi vesilukk.

Seejärel järgi segisti paigaldusjuhendit, et kinnitada
segisti valamu külge. Keera kinni kaks mutrit, mis
hoiavad segistit valamu küljes nõrgalt kinni, et
saaksid hiljem segisti asendit kohandada.

Kanna valamukapi ülemistele äärtele silikooni.
Teibi kasutamine enne silikooni lisamist aitab
määrdumisjälgi ära hoida.

Järgmiseks aseta valamu kapi peale, eemalda teip ja
lase silikoonil vähemalt 3 tundi kuivada. Seejärel lisa
silikooni valamu ja seina vahele.

Kui silikoon on kuivanud, vii lõpule vesiluku
paigaldamine ja ühenda paigaldusjuhiste järgi kõik
segistivoolikud.

Nüüd võid avada peakraani. Eemalda segistilt sõel
ja lase veel 5 minutit vabalt voolata. Kontrolli, et vesi
ei lekiks voolikuühenduste ega vesiluku juurest. Siis
keera sõel tagasi oma kohale.
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Sahlite, uste, peeglite, nuppude,
käepidemete ja valgustuse paigaldamine

Kui sa oled välja valinud kohad, kuhu sa tahad oma
uksenupud ja/või käepidemed kinnitada, kasuta FIXA
puurimismalli. See teeb su elu palju lihtsamaks ja
samuti näeb lõpptulemus palju parem välja.

Aukude puurimisel kasuta puuri ava vastas väikest
puidutükki, siis ei hakka mööbel puuriaugu äärtest
lõhenema.

10

Järgmiseks paigalda paigaldusjuhiste järgi uksed
ja sahtlid. Kui uksed ja sahtlid on paigaldatud,
saad nende joondumist hingede ja sahtlite
reguleerimisega kohandada.

Valgustuse paigaldamisel pea meeles, et
kõik elektriühendused peab teostama selleks
kvalifitseeritud isik.

Viimased sammud
vannitoale uue ilme andmiseks
Sinu unistuste vannituba saab alguse põhja
likust planeerimisest. Juba ruumi planeerimisel ja
vannitoamööbli valimisel tuleb arvestada kõigi pere
liikmete harjumuste ja vajadustega. Vannitoale viimase
lihvi andmisega saad aga muuta vannitoa veelgi
funktsionaalsemaks. Võid lisada juurde tarvikuid,
näiteks ENHET pöördriiuli või ENHET riiulitele hõlpsasti
kinnituvad ENHET konksud koos SKATTÅN hoidikutega.

IKEA pakub ka laia valikut värvilisi vannitoatekstiile,
-tarvikuid ja -valgustust igale maitsele. Tekstiilide abil
saad anda oma unistuste vannitoale kauni välimuse ja
luua seal hubase meeleolu.

11

Teenused
Meie teenused annavad sulle vabaduse otsustada, kui palju soovid ise ära
teha ja kui palju tahad, et meie sinu eest ära teeksime.
Allpool on kõik meie teenused. Lisainfo saamiseks külasta internetiaadressi
IKEA.ee/teenused või võta ühendust meie klienditeenindusega.
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Planeerimine

Kojuvedu

Maksevõimalused

Lepi kokku kohtumine IKEA
spetsialistiga ja küsi uue vannitoa
planeerimiseks asjatundja abi. Võta
kaasa ruumi mõõdud ning joonis
ja meie aitame sind inspireerivate
ja funktsionaalsete lahendustega,
alates kappide ja kodumasinate, abilaudade ja panipaikade valimisest
kuni valgustuse ja valamuteni välja.

Hoolimata sellest, kui suured on
sinu ostud, võtame meeleldi enda
peale kogu raske töö ja toome asjad
ise sulle koju või äriruumidesse.

Aktsepteerime mitmeid makse
võimalusi, sealhulgas kaardimakseid ja sularaha. Ja kui vajad
maksmiseks rohkem aega, siis
pakume selleks järelmaksuteenust.

Kokkupanek

Vannitoa sisustuse paigaldamine

Mõnikord on mugavam lasta kellelgi
teisel mööbel kokku panna. Oleme
rõõmuga valmis seda sinu eest
tegema. See on sinu jaoks tõeline
aja kokkuhoid.

Kui soovid, et su elu oleks lihtsam,
paigaldame sinu uue vannitoa
algusest lõpuni ise. Võtame enda
peale kõik ajamahukad tööd, nagu
valamu ja segisti paigaldamine ning
teostame korrektselt elektritööd,
nagu valgustite ühendamise.

Hinnad alates 127 €

Hinnad alates 19,90 €

